
 AFREJSE PRIS
 25. november 2.245,-
 27. november 2.345,-
 3. december 2.345,-
 4. december 2.345,- 
 10. december 2.345,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  400,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger i Hamburg 
ü 2 x morgenmad
ü 1 x 3-retters aftenmenu (første aften)
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Hotel Alte Wache er et hyggeligt hotel cen-
tralt i Hamburg i nærheden af flere af byens 
julemarkeder, det største ved rådhuset 
ligger kun 1,2 km fra hotellet. Derudover er 
der få minutters gang til hovedbanegården 
og til gaden Lange Reihe, hvor restauranter 
og barer ligger side om side med små 
butikker og kunstgallerier. Hotellet har 
reception med safeboks, restaurant, 
elevator, bar og Wi-Fi. Alle værelser er med 
bad, toilet, hårtørrer, TV, telefon og minibar. 
Der bydes på morgenbuffet og hotellets 
restaurant serverer klassiske retter. 

Se mere: nillesrejser.dk/hamm

 3 DAGE FRA 2.245,-

HOTEL 
med perfekt 

beliggenhed nær 
julemarkeder

Julemarkedet ved 
rådhuspladsen i 

Hamburg

Mærk Hamburgs unikke julestemning
Hamburg er berømt for sin fantastiske julestemning. Byens største julemarked ligger 
på pladsen foran det imponerende rådhus, hvor der sælges alt fra kunsthåndværk til 
julespecialiteter. Nyd også byens mere særprægede julemarkeder f.eks. i St. Pauli. Hotellet 
ligger i hjertet af Hamburg i gåafstand til de mange seværdigheder. På hjemturen stopper 
vi i Flensburg og oplever byens flotte juleglans.

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted. Efter ankomsten 
til Hamburg midt på eftermiddagen er der 
mulighed for at udforske byen inden middagen 
på hotellet. 

DAG 2
På en byrundtur i Hamburg skal vi opleve 
nogle af byens største seværdigheder. Vi 
starter med en spændende gåtur gennem 
den gamle Elbtunnel fra 1911. Vi ser også 
Köhlbrandbrücke, Frihavnen og søen 
Aussen-Alster, som er et åndehul i storbyen. 
Byens flotte rådhusplads danner rammen 
om et af områdets store julemarkeder. Der er 
naturligvis god tid til at gøre indkøb og hygge 
sig med julens lækkerier samt besøge nogle af 
Hamburgs andre julemarkeder. 

DAG 3
Vi kører mod Flensburg til det store, traditio- 
nelle julemarked, som strækker sig fra Nord-
markt til Südermarkt. Flensburgs bymidte 
er pyntet op til jul med boder, så langt øjet 
rækker. Nyd den tyske glühwein og duften af 
julelækkerier eller køb en unik julegave med 
hjem. På hjemturen er der indkøbspause ved 
Otto Duborg. Frokostbuffet i Rødekro.

Julemarkeder i Hamburg
3 dage


